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Individuele fietstocht Turkije en Rhodos: 

een 15-daagse trektocht door Zuidwest Turkije en 

over het Griekse eiland Rhodos 2023 (DRFT213I) 

 

 
 

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,  

een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om met ons mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 
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Over AnnaHiking 

Fred en Anna van AnnaHiking zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen 

huis in het berggebied onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur,  het klimaat, het 

eten, de taal en de inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond 

zetten. We voelen ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen. 

Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden met de mooie stranden”. Veel eilanden 

hebben ook een schitterend achterland met rustige wegen, waar je heerlijk kunt fietsen. 

Rhodos is zo’n eiland dat veel meer te bieden heeft dan strand alleen, en daarmee willen we 

je graag kennis laten maken. De Lycische en Karische kust in Turkije bevatten veel 

elementen uit de Griekse oudheid en passen dus prima in ons aanbod. 

Onze agent Eye4Cycling heeft een prachtige fietsreis uitgezet door  Turkije en over Rhodos. 

Ze zijn ter zake deskundig en we laten onze klanten graag onder hun hoede. 

Waar ligt het reisgebied? 

 

 
 

Algemene informatie over de reis 

Tijdens deze fietsvakantie ontdek je het mooiste van 

Turkije en Griekenland (Rhodos). Het landschap is 

verrassend groen en de zee is echt zo blauw als op de 

plaatjes. Er zijn tochten langs zee en door het 

heuvelachtige binnenland en vrijwel alle 

cultuurhistorische bezienswaardigheden van het eiland 

liggen langs de route. 

De fietsreis begint in zuidwest Turkije. De eerste 3 

dagen verblijf je in de gezellige en typisch Turkse havenplaats Fethiye. Fethiye is in zowel de 

zomer als winter een bruisende plek en geniet vooral grote bekendheid onder de Turken zelf. 

Het ligt aan een prachtige baai, omsloten door de uitlopers van het Taurus-gebergte en heeft 

een gezellige bazar met allerlei winkeltjes. Vanuit hier maak je een paar prachtige fietsroutes. 

Vervolgens gaat de fietsvakantie verder en fiets je na  Göcek door een overwegend vlak 

gebied over stille weggetjes langs granaatappelbomen naar het levendige Dalyan. De 

rivierdelta bij Dalyan is een beschermd natuurgebied dat bekend is vanwege de Caretta 

caretta zeeschildpadden, die op het strand van Iztuzu hun eieren komen leggen. 

http://www.annahiking.nl/
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De laatste 2 dagen van je verblijf in Turkije fiets je rondom het nabijgelegen meer en 

overnacht je in het gezellige plaatsje Köycegiz met uitzicht over het meer. 

Daarna brengt de draagvleugelboot je naar het Griekse Rhodos, eiland van de zonnegod 

Helios, voor het 2de deel van je fietsreis. 

In Rhodos Stad wandel je zo de middeleeuwen in: de 

indrukwekkende stad uit de kruisvaardertijd is bijzonder 

mooi gerestaureerd. De eerste volle dag kun je kiezen 

tussen een excursie naar het pittoreske eilandje Symi of 

rondwandelen door Rhodos Stad. Op Symi bezoek je 

zowel het Panormitis klooster in het zuiden als de 

fotogenieke hoofdplaats in het noorden. Sportievelingen 

nemen de fiets mee om van zuid naar noord te fietsen. 

Je vervolgt je fietsvakantie naar de oostkust van 

Rhodos. Behalve het goudgele strand van Afandou zijn 

de Turkse baden van Kalithea en het Tsambika-klooster de bezienswaardigheden, voordat de 

eigenaresse van het familiehotelletje in Archangellos zich over je ontfermt. Naar Lindos 

maak je een dagtocht per fiets of lijnbus. Dit beroemde witte stadje ligt prachtig aan een 

dubbele baai. 

Embonas is de volgende etappeplaats, het wijnstadje van Rhodos, gelegen tegen de flanken 

van de Ataviros. Er zijn diverse gratis wijnproeverijen. Via het kasteel van Kritinia ga je naar 

Kalavarda met een prachtige fietsroute direct langs de onbewoonde kust. Kalavarda is een 

rustig dorp aan de westkust, op steenworp afstand van de antieke stad Kamiros. 

Op de laatste fietsdag gaat de fietsroute langs de vlindervallei Petaloudes. Vanaf Rhodos 

vlieg je vervolgens huiswaarts. 

Modulaire opbouw: uitbreidingen 

Dit arrangement is uit te breiden met vrije dagen in elke accommodatie.  

Vanuit Rhodos kun je met de boot of het vliegtuig naar Athene en vandaar een van de andere 

AnnaHiking arrangementen boeken. We helpen je graag met de logistiek. 

Voor deze opties: vraag een offerte. 

Over Lycië en Karië 

Lycië is een bergachtig en dicht bebost gebied langs de 

zuidkust van Turkije. Het is grotendeels gelegen op het 

schiereiland Teke, tussen de Golf van Fethiye en de 

Golf van Antalya. In de Oudheid werd de regio 

bewoond door een eigen cultuurvolk, de Lyciërs. Onder 

de naam Lycia werd het een provincie van het 

Romeinse Rijk. De Lycian Way, een 

langeafstandswandelweg, volgt de kustlijn van het 

gebied. Bij Kaunos liggen fraaie rotsgraven. De 

hoofdstad was destijds Myra, bekend vanwege de bisschop van Myra; onderdeel van de 

folklore rondom Sint-Nicolaasdag. 

Karië ligt ten noordoosten van Lycië. In de Klassieke Oudheid hoorde het gebied bij het door 

Grieken beheerste klein-Azië. De Kariërs waren geen Grieken, maar werden wel sterk 

beïnvloed door de Griekse cultuur. De belangrijkste stad in Karië was Halicarnassus, het 

http://www.annahiking.nl/
https://www.annahiking.nl/reisaanbod
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huidige Bodrum. In Halicarnassus stond ook het Mausoleum van Halicarnassus, een van 

zeven wereldwonderen van de antieke wereld. 

Over Rhodos 

Rhodos (ook gespeld als Rodos) is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee. Het is met 

1398 km² het op drie na grootste eiland van Griekenland en maakt deel uit van de 

Dodekanesos (“Twaalf Eilanden”). Het is een van de meest oostelijke Griekse eilanden, 

gelegen op slechts een paar kilometer ten zuiden van het Turkse vasteland. De hoofdstad 

Rhodos-stad ligt in het uiterste noorden van het eiland. 

Rhodos heeft veel zonuren per jaar en trekt veel 

(strand)toeristen. Er zijn vaste veerverbindingen met het 

Griekse vasteland, naar eilanden als Simi, Kos en 

Karpathos en met het Turkse vasteland (Marmaris en 

Fethiye).  

Rhodos heeft zowel kiezel- als zandstranden. 

Kiezelstranden liggen voornamelijk in het westen van 

het eiland, zandstranden in het oosten bij Faliraki. In de 

zomermaanden waait in het westen een verkoelende zeewind maar aan de oostkant van het 

eiland is het heet. Het hoogste punt van het eiland met 1215m is de berg Ataviros. 

Volgens een van de mythen verdeelde oppergod Zeus de wereld onder de goden, maar vergat 

hierbij de zonnegod Helios een deel te geven. Hierop rees het eiland Rhodos op uit de zee, en 

kwam vervolgens aan Helios toe. Het eiland heeft vele heersers gehad tot het in 1912 werd 

veroverd op de Turken. Pas in 1948 werd het bij het moderne Griekenland gevoegd.  

De fauna en flora op Rhodos lijken meer op die van Turkije dan op die van de andere Griekse 

eilanden. Het binnenland is bergachtig, dunbevolkt en begroeid met talrijke bossen. Een 

populaire bezienswaardigheid is de Vlindervallei (Petaloudes), waarin zich in de zomer 

duizenden vlinders verzamelen, vooral de Spaanse vlag. Ook de Zeven Bronnen (Epta Piges) 

en de opgravingen bij Kamiros zijn een bezoek waard. 

Over de fietsroutes 

De routes voeren voornamelijk over verharde autoluwe binnenwegen. Er zijn wat stukjes 

onverhard, met de hybride fietsen zijn die prima te doen. 

  

De accommodaties 

De accommodaties zijn familiehotels, vaak met zwembad of dichtbij het strand, of simpeler 

pensions.  

http://www.annahiking.nl/
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Boekbaar (startdata) 

Deze reis kun je boeken van 22 april t/m 15 oktober (laatste vlucht terug 29 oktober).  

Start- en eindpunt 

Dalaman / Rhodos. 

Prijzen per persoon 2023 inclusief hybride huurfiets 

 eenpersoonskamer 

samenreizend 
tweepersoonskamer alleenreizend 

22-4 t/m 14-6  € 1580 € 1380 € 1765 

15-6 t/m 15-9 € 1655 € 1455 € 1840 

16-9 t/m 15-10 € 1580 € 1380 € 1765 

 

NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht en inclusief de fietshuur.  

- De hierboven genoemde datum betreft de vertrekdatum. Let op: de laatste vlucht terug is 

op 22 oktober. 

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze 

belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per 

nacht zijn: € 0,50 voor 1*- en 2*-hotels, € 1,50 voor 3*-hotels, € 3,00 voor 4*-hotels en € 

4,00 voor 5*-hotels. 

LET OP: deze reis kent afwijkende annuleringstermijnen! 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde 

reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom; 

2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 50% van de reissom; 

3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 55% van de reissom; 

4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 65% van de reissom; 

5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 

90% van de reissom; 

6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom. 

 

   
 

Inbegrepen  

- Overnachtingen in familiehotels op basis van een tweepersoonskamer inclusief ontbijt. 

- Huur hybride tourfiets. Toeslag e-bike €100.  

http://www.annahiking.nl/
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- Luchthaventransfers en bagagevervoer. 

- Veerboot Fethiye-Rhodos en transfer naar hotel in Rhodos-stad. 

- Meertalige contactpersoon ter plaatse. 

- Routebeschrijvingen en GPS-tracks voor alle routes (in gpx-formaat). 

- Wegenkaart (krijg je ter plekke). 

Niet inbegrepen 

- Vlucht en verzekeringen. 

- Visum Turkije (circa €20). Je vraagt zelf een e-visum aan via https://www.evisa.gov.tr/nl/  

- In Griekenland: overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht). 

- Lunches, diners, dranken en andere uitgaven van persoonlijke aard. 

- GPS-toestel. 

- Klantenbijdrage garantiefonds GGTO. 

- Alles wat verder niet wordt genoemd onder ‘inbegrepen’. 

Bij te boeken extra’s (onder voorbehoud van beschikbaarheid, opgeven bij boeking) 

- GPS met de routes erin geladen: €50. 

- Helm: €20. 

- E-bike in plaats van hybride fiets: €100. 

Over de vluchten 

Je vliegt heen op Dalaman (Turkije); aanbieders vanaf Amsterdam: 

- TUI, vanaf 23 april, op zondag, maandag en woensdag. 

- Corendon, vanaf 22 april, op dinsdag, donderdag en zondag. 

Je vliegt terug vanaf Rhodos. Hier zijn vele aanbieders. 

De huurfietsen 

De standaard huurfietsen zijn hybride fietsen met minimaal 21 versnellingen. Tegen toeslag 

zijn ook e-bikes te huur. Beide typen fietsen zijn voorzien van een reparatieset: 

- Reserveband 

- Plakspullen 

- Multitool (gereedschap) 

- Ketting en quicklink (in geval van kettingbreuk) 

- Fietspomp 

- Fietsslot 

   

Bagage 

De bagage wordt vervoerd.  

http://www.annahiking.nl/
https://www.evisa.gov.tr/nl/
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Zelf neem je mee op de fiets: de meegeleverde reparatieset, lunchpakket, water (bidon), 

regenkleding, eventueel zwemkleding, fototoestel en EHBO- setje.  

http://www.annahiking.nl/
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Van dag tot dag 
De hoogtemeters geven het totaal te overbruggen hoogteverschil in de rit (meters klimmen). 

Let op: de hoogteprofielen zijn niet allemaal op dezelfde schaal. 
 

Dag 1: Aankomst in Turkije (DRF-01) 

  

Je vliegt op de luchthaven van Dalaman. Bij aankomst staat de chauffeur klaar met een 

gekoeld flesje water en brengt je in circa 45 minuten naar de overnachtingslocatie voor de 

eerste 3 dagen in Fethiye.  

Je verblijft in een kleinschalig, typisch Turks hotel van een gastvrije Turkse familie die ook 

Nederlands spreekt. Fethiye is gelegen aan een prachtige baai en omsloten door de uitlopers 

van het Taurus-gebergte. Fethiye heeft nog een authenthiek centrum, Paspatur genaamd, waar 

je allerlei winkeltjes vindt en een vismarkt met rondom restaurantjes waar de gekochte vis 

wordt bereid tot een heerlijke maaltijd. Het antieke amfitheater bevind zich aan het einde van 

de boulevard, vlak bij de haven. Het amfitheater bij de haven en de Lycische rotsgraven,  

herinneren aan de rijke geschiedenis van dit gebied. 

overnachting: Fethiye 

Dag 2: Rondje schiereiland en/of boerenlandroute (DRF-02) 

 

 

 

Je kunt vandaag kiezen uit 2 verschillende fietsroutes. De fietsrit rondom het schiereiland is 

werkelijk prachtig met vele azuurblauwe baaien en strandtentjes waar je kunt genieten van 

een gekoeld drankje. De mooie kustweg slingert zich door het landschap en gaat op en af. 

http://www.annahiking.nl/
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Tijdens de boerenlandroute maak je een mooie fietsrit door het boerenachterland van Fethiye 

en fiets je door de vallei over smalle weggetjes. De route wordt gekenmerkt door de vele 

authentieke dorpjes waar het lijkt of de tijd er heeft stilgestaan. 

Je kunt ook beide tochten combineren en er al meteen een stevige dag van maken. 

afstand: 24km (schiereiland) of 41km (boerenlandroute) 

hoogtemeters: 275m of 200m 

overnachting: Fethiye 

Dag 3: Groenevalleiroute (DRF-03) 

 

 

Het eerste deel van de fietsroute fiets je over een fietspad langs de kust naar het 

strandgedeelte van Fethiye. Op de boulevard kun je genieten van een kopje koffie. 

Vervolgens fiets je door sinasappelboomgaarden en volg je de rivier stroomopwaarts de vallei 

in. Je kunt lunchen in een gelegenheid pal aan de snelstromende rivier. Alles komt hier uit 

eigen tuin en het zelfgebakken brood en de olijven smaken heerlijk. Dit is werkelijk Turkije 

op z’n best! 

afstand: 37km 

hoogtemeters: 200m 

overnachting: Fethiye 

Dag 4: Van Göcek naar Dalyan (DRF-04) 

 

 

Na het ontbijt volgt een transfer van circa 30 minuten naar het beginpunt van de fietsroute 

van vandaag. De route begint met een afdaling. Vervolgens fiets je door een overwegend vlak 

gebied naar het levendige Dalyan, gelegen aan een rivierdelta bij het meer van Köycegiz. 

Bij Köycegiz kun je de Karische rotsgraven bezoeken. De rivierdelta bij Dalyan is een 

beschermd natuurgebied dat bekend staat om de Caretta caretta zeeschildpadden die op het 

strand hun eieren komen leggen. 

http://www.annahiking.nl/
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Hier verblijf je twee nachten in een knus hotel met zwembad. In de avond kun je de drukte 

opzoeken maar je kunt ook kiezen voor de vele restaurants aan het water. 

afstand: 40km 

hoogtemeters: 400m 

overnachting: Dalyan 

Dag 5: Rondrit Dalyan of rustdag (DRF-05) 

 

 

Vandaag zijn er diverse keuzes. Je kunt een fietstocht maken door de omgeving, waarbij je 

langs de vele granaatappelplantages fietst.  

Ook kun je een boottocht maken met een bezoek aan het strand van Iztuzu, de authentieke 

stad Kaunos en de heilzame modder- en zwavelbaden aan de oevers van het Köycegiz-meer. 

Je kunt natuurlijk ook een dagje heerlijk luieren aan het zwembad of op het strand. 

afstand: 30km 

hoogtemeters: 250m 

overnachting: Dalyan 

Dag 6: Van Dalyan naar Köycegiz (DRF-06) 

 

 

Je verlaat Dalyan in noordelijke richting en fietst door het agrarische achterland door oude 

dorpen. De grond is hier zeer vruchtbaar en in deze omgeving vind je vele fruitsoorten.  

Köyceğiz is een traditioneel Turks stadje met een aantal historische gebouwen uit de 19e en 

het begin van de 20e eeuw. Op het plein vind je de ‘Leeuw van Kaunos’, een beeld dat in de 

jaren 60 na illegale opgravingen vanuit Kaunos naar Köyceğiz werd overgebracht. Maandags 

is er een traditionele markt. 

Köycegiz is een heerlijke plek om te vertoeven en bevindt zich pal aan het gelijknamige 

meer. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze plek door de jaren heen zijn populariteit is 

verloren aan Dalyan. 

http://www.annahiking.nl/
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afstand: 40km 

hoogtemeters: 300m 

overnachting: Köycegiz 

Dag 7: Van Köycegiz naar Dalyan (DRF-07) 

 

 

De laatste fietsdag in Turkije voert geheel langs de boorden van het meer, terug naar Dalyan. 

Onderweg passeer je dorpen als Hamitköy. Deze dorpen werden begin van de vorige eeuw 

bewoond door Indiërs die hier werkzaam waren in de fruitteelt. Diverse huizen hebben nog 

een gevlochten structuur en zijn gemaakt door de Indiase arbeiders. Het parcours is 

heuvelachtig over stille wegen.  

Het pontje brengt je weer naar de overkant van de rivier en zo fiets je het laatste stukje terug 

naar het hotel in Dalyan. 

afstand: 35km 

hoogtemeters: 500m 

overnachting: Dalyan 

Dag 8. Transfer naar Fethiye en boot naar Rhodos (DRF-08) 

  

Na het ontbijt brengt de chauffeur je terug naar Fethiye voor de overtocht naar Rhodos. De 

overtocht duurt circa 2,5 uur.  

Vanaf de haven word je naar het eerste hotel in Rhodos-stad gebracht. Je overnacht in een 

prachtig oud hotel in de oude binnenstad. 

overnachting: Rhodos stad 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 9: Fietstocht Symi of stadswandeling Rhodos stad (DRF-09) 

 

 

In Rhodos stad wandel je zo de middeleeuwen in: de indrukwekkende stad uit de 

kruisvaarderstijd is bijzonder mooi gerestaureerd. Je hebt hier een hele dag te besteden. 

Je kunt ook een excursie boeken naar het pittoreske buureilandje Symi. Op het eiland bezoek 

je zowel het Panormitis-klooster in het zuiden als de fotogenieke hoofdstad in het noorden. 

Sportievelingen nemen de fiets mee om van zuid naar noord terug te fietsen. 

afstand: 25km 

hoogtemeters: 500m 

overnachting: Rhodos stad 

Dag 10: Van Rhodos stad naar Archangellos (DRF-10) 

 

 

Je start je trektocht langs de oostkust. De bezienswaardigheden onderweg zijn het goudgele 

strand van Afandou, de Turkse baden van Kalithea en het Tsambika-klooster (korte maar 

steile wandelweg). In het dorp Archangellos word je hartelijk ontvangen door de eigenaresse 

van het familiehotelletje. 

afstand: 40km 

hoogtemeters: 400m 

overnachting: Archangellos 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 11: Van Archangellos naar Lindos en terug (DRF-11) 

 

 

(profiel heenrit; terugrit gespiegeld) 

Vandaag fiets je naar Lindos. Dit beroemde witte stadje ligt prachtig aan een dubbele baai. 

Het stadje is opgebouwd uit nauwe straatjes, in de zomer overdekt om de hitte te weren. Het 

is toeristisch en in het hoogseizoen heel druk, maar in voor- en naseizoen zeker de moeite 

waard. De kleine witte huisjes en grotere kapiteinshuizen  uit de 16e t/m 18e eeuw zijn een 

lust voor het oog. 

De acropolis ligt bovenop de top (115m): je kunt erheen wandelen of je op een ezeltje laten 

vervoeren. Hiervandaan heb je een prachtig uitzicht over de baai. Je vindt er Byzantijnse 

waterreservoirs, het kasteel van de Johannieter orde, een Hellenistische stoa en de tempel van 

Athina Lindia. 

Je fietst dezelfde route terug. Je kunt ook heen en terug met de lijnbus. 

afstand: 46km 

hoogtemeters: 150m 

overnachting: Archangellos 

Dag 12: Van Archangellos naar Embonas (DRF-12) 

 

 

Embonas is de volgende etappeplaats van je fietsvakantie, een bergdorp op 850m hoogte op 

de flanken van de Ataviros, de hoogste berg van Rhodos. Je hebt prachtig uitzicht over zee en 

enkele eilanden. Dit is het wijnstadje van Rhodos. Er zijn diverse gratis wijnproeverijen en 

een folkoremuseum. 

afstand: 38km 

hoogtemeters: 450m 

overnachting: Embonas 

http://www.annahiking.nl/
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Dag 13: Van Embonas naar Kalavarda (DRF-13) 

 

 

Via het kasteel van Kritinia ga je naar Kalavarda over prachtige fietsroute direct langs de 

onbewoonde kust. Kalavarda is een rustig dorp aan de westkust, op steenworp afstand van de 

antieke stad Kamiros, zeker een bezoek waard! 

Kamiros dateert uit de 6e eeuw voor Christus en is na een verwoestende aardbeving in 226 

vC opnieuw opgebouwd. Tijdens een aardbeving in 142 nC is de stad opnieuw verwoest en 

toen verlaten. Het was in de oudheid een van de drie belangrijkste steden van Rhodos. 

afstand: 33km 

hoogtemeters: 600m 

overnachting: Kalavarda 

Dag 14: Dagtocht vlindervallei Petaloudes (DRF-14) 

 

 

Op de laatste fietsdag maak je een rondrit langs de koele vlindervallei Petaloudes 

(vlinderseizoen juni-september). De vlinders, een zeldzame ondersoort van de Spaanse vlag, 

zitten in groten getale op de bomen en bladeren, soms rijen dik. In deze zomerrustperiode 

eten ze niet; je mag ze niet verstoren, want als ze opvliegen vermoeien ze zich teveel om zich 

later te kunnen voortplanten. 

afstand: 35km 

hoogtemeters: 200m 

overnachting: Kalavarda 

Dag 15: Vertrek van Rhodos (DRF-15) 

Transfer naar de luchthaven van Rhodos. 

 

http://www.annahiking.nl/

